
 

  هاي صادق هدايت طبقة كارمند در داستانبررسي جايگاه 
  1دكتر مجيد پويان

  :چكيده
در دوره كه يكي از پيامـدهاي نوسـازي دولـت    رود  به شمار مي طبقة نوظهوري ،هاي صادق هدايت طبقة كارمند در داستان
هـاي مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعي، سياسـي و       هاي دولت در عرصـه  پيدايش اين طبقه به دليل تجددگرايي. استرضا پهلوي 

گردد، طبيعي است  از آنجا كه اين تحوالت موجب پيدايش نظم نوين طبقاتي و زوال نظام كهن طبقاتي مي. ساالري است ديوان
موضعگيري انتقادي نخبگان اقتصادي، . و تحقير به اين طبقه داشته باشند نگرشي انتقادي و از سر انكار ، كه طبقات بانفوذ سنّتي

رتبة دولتي برآمده از اين تغييرِ معادالت قـدرت   نسبت به كارمندان عالي آقا حاجيابوتراب در داستان  سياسيِ سنّتي مانند حاجي
  .اقتصادي، سياسي است

هاي سوءاسـتفاده، ارتشـاء و اخـتالس را در سـطوح كـالن بـه        نهتصدي مناصب كالن و عالي به وسيلة كارمندان دولت زمي
هـاي   آورد؛ چنانكه اين مفاسد از دستاويزهاي طبقات سنّتي بـراي نقـد طبقـة كارمنـد و در اصـل انتقـاد از سياسـت        وجود مي

  .آيد به شمار مي دولتتجددطلبانة 
  شناسي ادبياتجامعه  ،طبقه كارمند صادق هدايت؛ نويسي معاصر، داستان :واژگان كليدي

  مقدمه
يكي از اقدامات . ساالري در دوره پهلوي اول است طبقة كارمند در ايران، برآمده از توسعه زندگي شهري و ديوان

او با ايجاد بوروكراسي جديد دولتي نظم نوين خود را تقويت كرد و . رضا شاه تمركز اداري و ايجاد بوروكراسي بود
وقت  را به صورت نودهزار كارمند دولت تمام... ن قديم، ميرزاهاي موروثي و به تدريج مجموعة غيررسمي مستوفيا

امور خارجه، دادگستري، دارايي، فرهنگ، بازرگاني، پست و تلگراف، كشاورزي و راه و صنايع : در ده وزارتخانه
جذب  روند اصالحات آموزشي او نيز منجر به گسترش قشر اجتماعي جديدي شد كه بخش اعظم آنها. درآورد

  )419، 426،ص 1379كسرايي،(. بوروكراسي دولتي شدند
هاي ديواني قديمي بود، اما در دورة  ساالري در انحصار شاهزادگان قاجاري و دودمان در دورة قاجار دستگاه ديوان
كرده كه خاستگاه طبقاتي اشرافي نداشتند، نيز به اين طبقه  ريزد و افرادي تحصيل پهلوي اين انحصار فرو مي

  .) 55-81صص 1380؛ صبوري، 416ص  1379كسرايي،(. پيوندند مي
در داستان هاي هدايت در حالي كه طبقات سنتي در حال فروپاشي و از دست دادن اقتدار سنتي خود هستند، 

هايش رويكردي  ازين رو گاهي هدايت  در داستان.طبقه كارمند به رشد و توسعه روز افزون خود ادامه مي دهد
  .اين طبقه نورسيده دارد انتقادي به

  رتبه كارمندان عالي
هاي هدايت به دليل وابستگي تام به دولت نوظهور رضاشاه يكي از مظاهر حكومت  اين بخش از كارمندان داستان

هاي بنيادين خود  گيري از آنجا كه دولت مركزي بسياري از مناصب مهم و كالن و تصميم. آيند نورسيده به شمار مي
هاي دولت مركزي متوجه اين طبقه  اين گروه گذاشته، نوك پيكانِ انتقاد مخالفان حكومت و سياسترا به عهدة 

  .است
آنان . اند هاي طبقة حاكم هاي هدايت به دليل پيوند تنگاتنگ با دولت مدافعِ سياست رتبة داستان كارمندان عالي

هاي اقتصادي و تجاري  متيازات بسيار در زمينهطلب هستند و بنا به پايگاه شغلي از ا متملّق، مجيزگوي و فرصت
اي كه خاستگاه طبقاتي  رتبه فقط كارمندان عالي 1فساد اداري در سطوح باال در ميان آنان رواج دارد؛. مندند بهره

طيف طبقاتي . شوند النفس، درستكار و متفاوت از ديگران توصيف مي اشرافيِ اصيل داشته باشند، كارمنداني سليم
  .دهند رتبه را عموماً نظاميان فرادست، وزيران، نمايندگان مجلس و نخبگان سياسي تشكيل مي ن عاليكارمندا
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او با ديگر رؤساي . يافته است اي است كه داراي شخصيتي فرديت رتبه شريف كارمند عالي2بست بندر داستان 
تحرّك . كار و طي طبيعيِ مراتب اداري اوست تصدي رياست ادارة مالية آباده بر اثر سوابق. ادارات تمايز بسيار دارد

  :رتبه به دليل شايستگي و صالحيت است طبقاتي او برخالف ديگر كارمندان عالي
محاسب و غيره به رياست مالية آباده  وسه سالگي پس از طي مراحل ظباطي، دفترداري، كمك او در سنّ چهل«

  .)41، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( ».انتخاب شده بود
رتبه و  او اخالق و رفتاري كامالً متمايز از ديگر كارمندان ميان. پيشه است شريف كارمندي درستكار و صداقت

  :پرستي ندارد وي با آنكه رياست ادارة ماليه است، شم اقتصادي و روحية پول. تراز خود دارد هم
اعتنا و الابالي شده بود و به همين  يز بيچون او نسبت به همه چ. رفت گرفت؛ اصالً سر كار نمي گاهي ويرش مي«

چيزي كه در زندگي باعث . افتاده بود جهت از ساير رفقاي همكارش كه پررو و زرنگ و دزد بودند، عقب
  .)42، ص1383هدايت سگ ولگرد،( ». ».طينتي و دلرحمي او بود خوش... افتادن او شده بود عقب

  :طلبانه به ميز رياست ندارد اي جاه ا عالقهديگر ويژگي شريف اين است كه مانند ديگر رؤس
نشستن پشت ميز اداره براي او عادت ثانوي و يك نوع وسواس شده بود، از اين رو مايل نبود كه ميز اداره را از «

  .)44، 49، 52، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( ».دست بدهد
  :دهد ات را نيز در همين داستان نشان مياي ديگر از رؤساي ادار هدايت در برابر شخصيت درستكار شريف، چهره

خميازه . گذشت پريده، در اطاق باالخانة اداره ماليه، مي ايِ رنگ در اداره تمام وقت شريف پشت ميز قهوه«
كشيد يا سرسركي به كاغذهاي  كرد؛ سيگار مي هاي آن را تماشا مي زد و عكس كشيد؛ لغت الروس را ورق مي مي

شدند و بساط  ها دور هم جمع مي ولي در خارج از اداره برخالف رؤساي ادارات كه شب... كرد اداره رسيدگي مي
گيري و  داد؛ كناره كردند، او با همكاران و رؤساي ساير ادارات مراوده و جوششي نشان نمي قمار را داير مي

 ).43، ص 1383هدايت سگ ولگرد،(».گيري اختيار كرده بود گوشه

هاي ناكام و  هاي بيهوده، عشق ات تلخ گذشته، يك رشته عدم موفّقيت، دوندگيگيري شريف تجربي علّت گوشه
چنين از چهرة نازيباي  او هم )44، 49، 52،ص 1383هدايت، سگ ولگرد،(».شكست در ازدواج و مناسبات زناشويي است

  3)48،50ص  1383هدايت،( .دارد خود در رنج است و به همين دليل خود را از مردم جدا نگه مي
  :كند اي است كه سخاوت و استغناي طبع دارد و چندان به مال و ثروت دنيا اعتنايي نمي زاده شريف مالك

شريف براي امرار معاش احتياجي به پول دولت نداشت و پدرش به قدر بخور و نمير براي او گذاشته بود كه به «
كرد و پيروي هوا و هوس را نكرده بود،  ياصطالح تا آخر عمرش آب باريكي داشته باشد و شايد اگر گشادبازي نم

  )42ص  1383هدايت( ».بيشتر از احتياج خودش را هم داشت
ها دوري به  اش نگرشي انتقادي به فئوداليسم دارد، او پس از سال شريف برخالف خاستگاه طبقاتي فئودالي

  :شود وسيلة مالكان مي هگردد و شاهد چپاول رعيت و استثمار ديرپاي كشاورزان ب زادگاهش، آباده، برمي
به نظرش همه افراد . كرد پس از مراجعت همه چيز به نظر شريف تنگ، محدود، سطحي و كوچك جلوه مي«

... حواس آنها متوجه كالهبرداري، چاپيدن رعاياي خود، محصول پنبه و ترياك و گندم... آمدند شده و كهنه مي ساييده
  )42، ص 1383هدايت( ».خودشان شده بود

هاي هدايت با تودة مردم متفاوت  زادگان نجيب و اصيل داستان وصيات اخالقي شريف نيز مانند همة اشرافخص
تأثير خاستگاه طبقاتي شريف را . طلب نيست او برخالف ديگر كارمندان پررو، وقيح، سرزباندار و فرصت. است
  :اش ديد توان در اين ويژگي اخالقي مي

اش  حيا مثل ديگران بود، حاال يادبودهاي گواراتري براي روز پيري دار و بيمشرب و سرزبان اگر پررو، خوش«
  )48ص  1383هدايت،( ».اندوخته بود

برخي . اي است كه با تحرّكي افقي يا نزولي از طبقة فئودالي به طبقة كارمند انتقال يافته زاده شريف مالك



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      330

اي سنّتي و در حال افول به  انتقال او از طبقه. است اش هاي اخالقي او برآمده از پايگاه طبقاتي خانوادگي ويژگي
وار بودن  گريزي، بيگانگي و غريب علّت مردم. طبقاتي اوست» منِ«اي جديد و رو به توسعه اقدامي براي ابقاي  طبقه

اي كه  يرخوت و تنبل4.دزد و نابكار شايد برآمده از اين تحرّك طبقاتيِ ناگزير و ناخواسته باشد او در ميان جمعي دله
هاي هدايت  زادگان داستان شود، صفت مشتركي است كه در ميان ديگر اشراف در كردار و رفتار شريف ديده مي

، 1383هدايت، سگ ولگرد،( خانه تاريكو داستان  )11ص  1383هدايت،زنده به گور،( زنده به گوروجود دارد؛ مانند راوي 
  )126ص 

اي كامالً متعارض با  رتبه، چهره با آفرينش شخصيت سيدنصراهللا، كارمند عالي ]5[پرست ميهنهدايت در داستان 
سيدنصراهللا از فضالي مقرّب و متملّق دربار رضاشاه است كه . كند را ارائه مي بست بنشخصيت شريف در داستان 

كار و  فردي محافظهوي كه  )147، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( .مورد توجه خاص ذات ملوكانة همايوني قرار دارد
نمايد، اما او به عنوان يك كارمند  دغدغه و آرام او را مختل كند، پرهيز مي ترسوست، از هرگونه حركتي كه زندگي بي

در برابر امر اداري مافوق خود مجبور به اطاعت و فرمانبري است، هر چند آن فرمان مطابق ميل و خواستة باطني او 
  .نباشد

كند كه ناچار  فرهنگستان و كارمند مافوق او، مأموريتي اداري را به سيدنصراهللا پيشنهاد مي پور، رئيس باشي حكيم
سيدنصراهللا در دل خود بغض و كينة شديدي نسبت به  )137، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( .به پذيرفتن آن است

اي از  نصراهللا خود نيز انبانه سيد. داند سواد و شارالتان مي طلب، كم كند، زيرا او را فرصت پور احساس مي باشي حكيم
با اين همه به عنوان دانشمندي درباري . دردنخور است و در خطابه و نويسندگي ذوقي ندارد شده و به معلومات فسيل

  )147-146، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( .انگيز اوست تبليغاتچي رضاشاه و اقدامات شگفت
كفايتي از انواع مزاياي قـانوني و   اي است كه با همة ناشايستگي و بي رتبه اي از كارمندان عالي پور نمونه باشي حكيم

  :كنند فرسايي مي شان قلم آنان اعوان و اذنابي دارند كه در مقام فضيلت و كارداني ]6[.مندند غيرقانوني بهره
زد؛ در صورتي كه  يشد و سنگ خودش را دائم به سينه م روز گردنش كلفت مي به پور افتاد كه روز باشي ياد حكيم«
ر از غلـط و اشـتباهات صـرف و نحـوي        هايي كه از اطاقش برمـي  آيا همة مينوت. سواد و شارالتان بود بي گشـت، پـ

كتـاب ضـد اسـالمي كشـف     . داد گرفت و كنفـرانس مـي   ترجمة غلط كاراليل را از داماد جهودش امانت مي... نبود؟
رديف اسم افالطـون و سـقراط و    ها اسمش را هم در روزنامه. زد كرد و از طرف ديگر كوس تجدد و المذهبي مي مي

  )145، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( »!كرد بوعلي و فردوسي و سعدي و حافظ و غيره چاپ مي
هـاي   او يـاران و نوچـه  . پور كه حضورش در صدر مناصب عالي دولتي مشكوك است، تنها نيسـت  باشي اما حكيم

هـاي   نوچـه  )146، ص 1383صادق هدايت سگ ولگرد،( .دمند هرت او را در بوق و كرنا ميبسيار دارد كه درجة فضل و ش
عنوانِ مبهم مطالعـه بـا   با . كنند پور از امكانات دولتي براي چاپ كتاب و اظهار فضل و نويسنده بودن استفاده مي باشي حكيم

، ص 1383هـدايت، سـگ ولگـرد،   ( .كننـد  مـي بليغ چرند و با هوچيگري و هياهو فضايل رئيس خود را ت پول ملّت در اروپا مي
146(  

دهنـد،   مـزه مـي   هاي لوس و بي رسيده كه نمايش دوران به هايش را مشتي تازه پور و نوچه باشي سيدنصراهللا اما حكيم
ساالري دولتي است، فرصـت و   در حقيقت پيدايش طبقة كارمند كه در پي توسعة زندگي شهرنشيني و ديوان. داند مي

دهد تا با هوچيگري و قيل و قال بار  الحال اما متملّق و چاپلوس مي سواد، معلوم اي شارالتان، بي زم را به عدهمجال ال
نصـراهللا، هـر دو، بايـد بـه اطاعـت       پور و سـيد  باشي اما حكيم 7.هاي ملّي را حيف و تباه كنند خود را ببندند و ثروت

  :دهند در كوركورانه از قوايي برتر تن
هـاي يـك مشـت     بـازي  در طي تجربيات زندگي برخـورده بـود كـه نـان و آش در همـين هـوچي      ... هللاسيدنصرا«
پاشند؛ مردم را گول زده و كيسه را پـر   شود كه خاك در چشم عوام مي هاي لوس پيدا مي رسيده و نمايش دوران به  تازه

 »بـراي دورة مشعشـع مـداحي بكنـد؟     »پـرورش افكـار  «سازند، وآنگهي مگر خود او را وادار نكردند كـه در   پول مي
  )146، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،(
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سـواد شـارالتان، و    در حقيقت طبقة حاكم با توسعة بوروكراسي دولتي و استخدام برخي فضال و ادبا و تعدادي بي
سـازي   شـان مشـروع   كند كـه وظيفـة اصـلي    اعطاي برخي امتيازها به آنان دستگاه تبليغاتي عريض و طويلي ايجاد مي
هـاي آتشـين    ها و نطق ها و ايراد خطابه فرسايي قدرت سياسي دولت و اقدامات تجددطلبانه و كارساز آن از طريق قلم

 8.است
نصراهللا كه در راه سفر هند  سيد. انجامد سرانجام مأموريت اداري سيدنصراهللا به مرگ او مي پرست ميهندر داستان  

بندد تا در صورت غرق شدنِ احتماليِ كشـتي خطـري او را    بند نجات را مي شود، محض احتياط سينه سوار كشتي مي
انـدازد   بند را به دور گردن خود مي نهبند آگاه نيست، اشتباهي سي او كه چندان به چند و چون بستن سينه. تهديد نكند

پور در مراسم بزرگداشـت   باشي حكيم. كنند جان او را در اطاقش پيدا مي صبح پيكر بي! شود و بر اثر فشار آن خفه مي
هدايت،سـگ  ( كنـد  يـاد مـي   »پرسـت و فرزنـد پرافتخـار مـام مـيهن      ميهن«يابد و از او با عنوان  سيدنصراهللا حضور مي

  )158، ص 1383ولگرد،
دو ماه بعد در كوچة حمام وزير جمعيت انبوهي دور مجسمة سيدنصراهللا ايستاده بود كه با يك دسـت اشـاره بـه    «

پور با قيافة متأثّر و متـألّم   باشي آقاي حكيم. سوي هندوستان كرده، زير پايش خفاشي، عالمت جهل، در حال نزع بود
در ضمن نطق، مكرّر اشاره بـه  . كرد ي در مناقب آن مرحوم ايراد ميكنار مجسمه روي منبري ايستاده بود، نطق مفصل

سپس نونهاالن و . نشدني و فقدان آن هشتمين سبعة دنيا، فيلسوف دهر و درياي علم نمودند آن فاجعة ناگوار فراموش
پرست را كـه   ة ميهنشما بايد پيوسته كردار، گفتار و پندار اين نابغ: نوباوگان ميهن را مخاطب قرار داده، نتيجه گرفت

نظيري از خود بروز داده و عاقبت شربت شهادت را چشيده سرمشق خويش قرار  در راه ميهن فداكاري و شهامت بي
  )159، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( »...بدهيد

رتبة طبقة كارمند، نيز وسيلة تبليغات براي ديگر اعضاي ايـن طبقـه اسـت تـا هرچـه       مردة سيدنصراهللا، عضو عالي
هدايت در داستان . پروري داد سخن بدهند پرستي و فرهنگ هاي دولت و طبقة حاكم در اشاعة ميهن بيشتر در فضيلت

سازي اقدامات رضاشـاه   شان مشروع پردازد كه وظيفه سواد درباري مي به نقد عملكرد فضالي متملّق و كم پرست ميهن
هاي  پور در حقيقت ايدئولوگ باشي سيدنصراهللا و حكيم. و كمك به ثبات و افزايش اقتدار سياسي دولت مطلقة اوست

سـازي   مقـدمات مشـروع  ) سفر تبليغي، نطق و خطابه و مقاالت تأييدكننده(اند كه با استفاده از ابزار تبليغاتي  حكومت
س معتقد مارك. كنند اين نقش را عمدتاً روشنفكران وابسته به حكومت نيز ايفا مي. آورند سياسي حكومت را فراهم مي

دهد تا آنجا كه در درون  است كه تقسيم كار در طبقة حاكم به صورت تقسيم كار فكري و كار مادي خود را نشان مي
آفرين آن كه زندگي خود را از راه ايجاد  هاي فعال و مفهوم ايدئولوگ(اين طبقه يك بخش همچون انديشمندان طبقه 

  )620،ص 1379احمدي،( .آيند درمي) گذرانند پندارهاي طبقة حاكم دربارة خودش مي
رتبة طبقة نظامي نيز عملكردي شـبيه ديگـر كارمنـدان فرادسـت آثـار       مديران كل، وزيران، معاونان و اعضاي عالي

شود كه طبيبي ايراني به  گيرند، موجب مي پايگاه شغلي و اختيارات آنان و امتيازهايي كه بجا و نابجا مي. هدايت دارند
وكالت و مديركلّي بيافتد، در حالي كه دكتر تولوزان، طبيب خارجي، سخت سرگرم مطالعـه و  وسوسة كسب منصب 

دغدغة طبيب ايراني براي تغيير پايگاه طبقـاتي از طبقـة پزشـكان بـه      )147، ص 1383هدايت سگ ولگرد،( .پژوهش است
اين تحرّك طبقـاتي پايگـاه ويـژة     در. رتبه، تحرّك طبقاتي صعودي از طبقة متوسط به طبقة عالي است كارمندان عالي
انـد، نقـش اساسـي     هاي كالن گيري رتبة دولتي كه هم منافع اقتصادي سرشار دارند و هم مصدر تصميم كارمندان عالي

  .دارد
شود كه اختالف بسـيار بـا زنـدگي مـردم      اي اشرافي تصوير مي زندگي وزيران و وكال زندگي آقا حاجيدر داستان 
نفوذ است، از اين كه مورد احترام وزير مالية وقت است، ابراز  ابوتراب كه خود بازرگاني صاحب حاجي. معمولي دارد
زرا و معاونـان ادارات و رئـيس   اطرافيـان رضاشـاه، وكـال، و     اگرچـه او همـة   )13،ص 1339هـدايت، ( كند خُرسندي مي

اي  العـاده  ابوتراب نفوذ خارق با اين همه حاجي )105،ص 1339هـدايت، ( كند خوار قلمداد مي شهرباني را نيز دزد و رشوه
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 خواهند كه مناصبي باالتر را براي آنان فراهم پايه از او مي در ميان طبقة كارمند دارد، چنانكه بسياري از كارمندان ميان
يـا   )110،ص 1339هـدايت، ( خواهد عضو سفارت ايران در واشنگتن شود كند، مانند مزلقاني كه مي )13،ص 1339،هدايت(

  )26،ص 1339هدايت،( .رسد آقا به درجة تيمساري مي پرواز كه به يمن حمايت حاجي سرهنگ بلند
آباد حاجي را بـه   هاي قنات شود زمين رتبة طبقة نظامي، موفّق مي وردي، عضو عالي سرتيپ اهللا آقا حاجيدر داستان 
ابوتراب اين اقدام نشان اوجگيري اقتدار طبقـة   كه با توجه به نفوذ و اعتبار حاجي )52،ص 1339هدايت،( اندك بها بخرد

  .نوظهور نظاميانِ وابسته به طبقة حاكم است

  رتبه و پايينرتبه  كارمندان ميان
رتبـه بـه دورنـد،     هاي كوتاه صادق هدايت معموالً از مفاسد كارمندان عالي كارمندان متوسط و فرودست در داستان

تحرّك طبقاتي يا اسـتخدام آنـان   . دهد چناني را به ايشان نمي هاي آن زيرا پايگاه شغلي آنان مجال و زمينة سوءاستفاده
هـاي اداري دور و دراز معمـوالً بـه     مأموريـت . نامه و سفارش افـراد بـانفوذ دارد   در اداره وابستگي مستقيم به توصيه

اي نوظهـور گـاهي تظـاهر بـه      ايشـان در مقـام عضـو طبقـه    . انجامـد  هايشان مـي  پذيري آنان و به ويژه خانواده آسيب
ايـن گـروه از   . شـوند  يف مـي رسيده توصـ  دوران به كنند، از اين رو خودآرا، پر ادا و اطوار، متملّق و تازه ثروتمندي مي

ه و    اند و چنانچه مورد توجه اعضاي عالي رتبه كارمندان آثار هدايت مجيزگوي كارمندان عالي رتبه قرار بگيرنـد، توجـ
پايين آثار هدايت كارمنداني كـه خاسـتگاه    ه در ميان كارمندان متوسط و رد. كنند احترام ديگر كارمندان را نيز جلب مي

دورند؛ نمونـة آن ميرزاحسـينعلي    و نجبايي داشته باشند، از صفات نابهنجار ديگر كارمندان معمولي بهطبقاتي اشرافي 
بـا   كه با آنكه كارمندي متوسط اسـت، فـردي فرهيختـه، مـؤدب، آراسـته،      مردي كه نفسش را كشتاست در داستان 

  .)136-137، صص 1383هدايت، سه قطره خون،( .مناعت طبع و مقبول است
اي از اعضـاي   شـود، نمونـه   يـاد مـي  » ژوان دون«جواني اداري كه به تعريض ازو بـا نـام    ژوان كرج دونستان در دا

  :كند فروشد و تظاهر به ثروتمند بودن و تجددمĤبي مي او به ديگران فخر مي. رتبة طبقة نوظهور كارمند است ميان
رسيدة  دوران به مايِ معمولي و تازه مرگ هاي مكش نگذاشته بودند؛ از اين جوا» ژوان دون«رندان به طعنه اسمش را «

سرش غرق برييانتين بود و يك . لباسش خاكستري، شلوار چارلستون گشاد مد شش سال قبل پوشيده بود. اداري بود
  )30-29، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،( ».زد هاي مانيكور شده داشت، برق مي انگشتر الماس بدلي به دستش كه ناخن

اند، وگرنه او از همة صفات  نمونه كساني است كه فقط از طريق پايگاه شغلي منزلتي اجتماعي پيدا كرده ژوان دون
. ژوان صوري، تقليـدي و تـا حـدودي بيمارگونـه اسـت      تجددمĤبي دون. است  ه بهر ها عاري و بي پسنديده و فضيلت

هـدايت در  . دهـد  وفق مـي ) كاري(او را با محيط  داند كه راوي، خودآراييِ بيمارگونة او را برآمده از قواي كوري مي
ژوان مدام دروغ  دون. كشد ژوان تقليد صوري طبقات پايين از هنجارهاي طبقات فرادست را به نقد مي شخصيت دون

كمال را در برابـر   در نگاه هدايت عملكرد طبقات فرودست و نوظهور اما روبه. كند گويد و تظاهر به ثروتمندي مي مي
  :گيرد زوال به تمسخر مي فرادست روبه طبقات

من فهميـدم كـه   . گزيد و كامالً برايش طبيعي بود شد، كيكش نمي ژوان نسبت به قضايايي كه مربوط به او مي دون«
گفـت؛ قـرت    جايي كه مي هاي بي هاي لوس و تملّق ، اطوارش، دروغ رسيده دوران به سر و ته، اداهاي تازه هاي بي حرف

هـدايت  ( .».داد اراده و از روي قوه كوري بود كه با محيط و طرز محيط او وفـق مـي   اش كامالً بي راييانداختن و خودآ
  )36، ص 1383سگ ولگرد،

هـاي گـروه    هدايت هنرمندي بـود كـه تمـام عقـده    «: نويسد منتقدي دربارة حضور طبقة كارمند در آثار هدايت مي
كرد و اضطراب، آن اضطرابي كه كارمندان نسـبت بـه    منعكس مي بورژواهاي بدبخت را در آثار خود كارمند يعني شبه

   )211،ص1382عطايي راد،( ».دهند آيندة مبهم و تاريك خود داشتند، تم كارهاي هدايت را تشكيل مي
  :برند مي شريف و محسن براي استخدام در اداره از توصية افرادي بانفوذ سود بست بندر داستان 

در غيبت شريف، محسن توسط يكي از اقوام بانفوذ خود وارد ادارة ماليه شده بود، براي اينكه هرچه زودتر داخل «
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به اصرار محسن، شريف هم به توسط اقوام او معرّفي و وارد ماليه شد و . در زندگي اجتماعي بشود و سرانجام بگيرد
  )52، ص 1383ايت سگ ولگرد،هد( .».هر دو مأمور مالية مازندران شدند

. شود ها به آباده، محلّ خدمت اداري شريف، دوست قديمي پدرش، اعزام مي مجيد، فرزند محسن، نيز پس از سال
  :اي دارد نامه او هم توصيه

يك روز عصر شريف پشت ميز اداره مشغول رسيدگي به دوسية قطوري بود؛ در بـاز شـد و جـواني وارد اطـاق     «
 .».ان به عنوان عضو مالية آباده مأموريت داشت و كاغـذ سفارشـنامة خـود را بـه دسـت شـريف داد      گرديد كه از تهر

  )45، ص 1383هدايت، سگ ولگرد،(
هـا   كاري پردازد و ريزه اش، مي شريف كه رئيس ادارة ماليه آباده است، به تربيت مجيد، فرزند دوست دوران جواني

ه    )57، ص 1383صادق هدايت سگ ولگرد،(. آموزد د ميو ظرائف امور اداري و حسابداري را به مجي مجيد كه مـورد توجـ
  )57، ص 1383هدايت،سگ ولگرد،(.انگيزد شريف، رئيس اداره، قرار گرفته، احترام و توجه ديگر كارمندان را برمي

دار بـودن  اش بـه ماالريـا و نيـز بـار     هاي محسن به هنگام مأموريت اداري ترس از ابتالي خـانواده  يكي از دغدغه
  :همسرش است

نرسيده، ولـي از تـرس    كرد كه زنش آبستن است و مدتي است كه از او كاغذي  گريخته درددل مي براي او جسته«
محسـن بـه هنگـام مأموريـت      )54، ص 1383صادق هدايت سگ ولگـرد، ( .».ماالريا و تكان راه او را در تهران گذاشته بود

ا نشـاني از آنـان     شريف كه نگران زن و فرزند اوست، به تهران مي. دشو اداري در مازندران در دريا غرق مي رود، امـ
  )54-53، صص1383هدايت، سگ ولگرد،(.يابد نمي

او در ايـن مـدت   . رود اي است كه به مأموريت اداري سه ساله مـي  رتبه نيز همايون، كارمند ميان گردابدر داستان 
  )30، ص 1383هدايت، سه قطره خون،،(.سپرد مي اش، اش را به دست بهرام، دوست صميمي خانواده

پـس از   )31، ص 1383هدايت،،سه قطره خـون، ( .بهرام نيز كارمند اداره است و كار اداري روح او را پژمرده كرده است
كند و  از سوي ديگر بهرام به طور ناگهاني خودكشي مي. شود چندي همايون به ارتباط بهرام با همسرش مشكوك مي

ا او در اوج    اين اقدام بهرام شك همايون را به يقين تبديل مي. بخشد را به هما، دختر همايون، مياش  دارايي كنـد، امـ
اش نسبت به همسر  يابد كه بهرام براي جلوگيري از وسوسه اش درمي سرخوردگي از خيانت همسر و دوست صميمي

 . .شـود  ميان هما، دختر همايون، قربـاني مـي   در اين) 42، ص 1383هدايت،سه قطره خون،( .همايون خودكشي كرده است
  )43، ص 1383هدايت،سه قطره خون،(

شوند و سـرانجام   هاي روحي، رواني گرفتار مي و بدري، همسر همايون، در غياب پدرِ خانواده به انواع آسيب هما
يـن داسـتان و داسـتان    هـدايت در ا . ميـرد  هما كه به اميد يافتن پدر از مدرسه گريخته است، بر اثر سرماخوردگي مي

ها به دور از زن و خانوادة خود بـه سـر    پردازد كه ناگزيرند مدت هاي برآمدة از شغل كارمنداني مي به آسيب بست بن
  .برند و گرفتار پيامدهاي ناگوار آن بشوند

ان اي اسـت كـه صـفات نـوعيِ ديگـر      رتبـه  تنها كارمند ميان 9مردي كه نفسش را كشتميرزاحسينعلي در داستان 
رفتـار و كـردار و سـاليقي     اي قديمي و اصيل اسـت،   او كه از خانواده. هاي هدايت را ندارد كارمندان متوسط داستان
ادعا، بـا مناعـت طبـع، مبـادي      وي فردي مؤدب، متين، آرام، فرهيخته، بي. ها و همكارانش دارد متفاوت از ديگر معلّم

  )137، ص 1383طره خون،هدايت،،سه ق( .آداب و از هر حيث آراسته است
ميرزا حسينعلي مانند تمام . يابد شود و به معلّمي اشتغال مي او پس از چندي كار اداري به بخش آموزشي منتقل مي

او همة عمر را . ستيز دارد گريز و تا حدودي مردم م گير، منزوي، مرد هاي هدايت شخصيتي گوشه زادگان داستان نجيب
هدايت،سـه قطـره   ( هاي مردم معمـولي دور داشـته اسـت    ها و كيف د را از تمام خوشيبه كسب علم سپري كرده و خو

  )144، ص 1383خون،
سپارد و سرخورده از سلوك عرفـاني خـود و تبـاه     وي كه تمايالتي عرفاني دارد، سر ارادت به شيخي دروغين مي

انگاشـته،   همواره آنـان را حقيـر مـي   هاي مردمي كه  ها و كيف شود تا خود را در خوشي كردن دوران جواني بر آن مي
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هاي حقير و پوچ تـودة مـردم    اقدام او براي التذاذ از لذت )149-148، صص 1383صادق هدايت،سه قطره خون،(.شريك كند
  )153، ص 1383هدايت،سه قطره خون،( انجامد اش مي به خودكشي

اي متفـاوت از تـودة مـردم و     ان آرمـاني اش، شخصيت، رفتار، تفكّر و جه ميرزاحسينعلي به دليل خاستگاه طبقاتي
وي كـه از خانـداني كهـن، اصـيل و     . آور تودة مردم سمي مرگبار است هاي كيف براي او خوشي. همكاران خود دارد

او در ميان همكاران خود، و به عنوان عضوي از . گرايد ملول از كار اداري به معلّمي و سلوك عرفاني مي  سنّتي است،
ابوالفضـل، مـرادي دروغـين، اسـت كـه بـه        تنها مراودت او بـا شـيخ  . وار است مند، غريب و بيگانهطبقه نوظهور كار

  .انجامد اش مي سرخوردگي هرچه بيشتر و سرانجام خودكشي

  :گيري نتيجه
كـه بـه دليـل     به شـمار مـي آيـد   اي نوظهور طبقه ،طبقه كارمند،جامعه داستاني هدايت 10در ميان طبقات اجتماعي

همين امر رشك و انتقـاد طبقـات   . رود اي رو به رشد به شمار مي اش طبقه فزون اقتدار اجتماعي، سياسيافزايش روزا
كارمندان ). دون ژوان كرج؛ آقا حاجي(انگيزد  زمينداران، اشراف و نجبا را برمي: سنّتي و نيروهاي اجتماعي كهن، مانند

؛ آقا حاجي(شوند  رسيده قلمداد مي دوران به ا و اطوار و تازهاي نوظهور و رو به تكامل افرادي پراد در مقام اعضاي طبقه
هاي سوءاستفاده و ارتشا و ابتال به انواع مفاسـد را بـراي    چنين تصدي مناصب كالن و مهم زمينه هم). ژوان كرج دون

ا دچـار  شـود و آنـان ر   كار اداري موجب فرسايش جسـم و روح آنـان مـي   ). بست بن؛ آقا حاجي(آورد  آنان فراهم مي
چنين مأموريت اداريِ ناگزير و دور و دراز موجب افزايش بحران  هم). بست بن؛ گرداب(كند  افسردگي و دلزدگي مي

در آثار هدايت ). پرست ميهن؛ گرداب(شود  پذيري روحي و جسمي هرچه بيشتر آنان مي خانوادگي كارمندان و آسيب
بـانفوذ اسـت و نسـبتي بـا شايسـتگي و كوشـش و تـالش نـدارد         تحرّك طبقاتي برآمده از توصيه و سـفارش افـراد   

تنهـا  . هـايي حقيـر و جهـان فكـري محـدود دارنـد       هاي اين نويسنده، كارمندان معموالً دغدغه در داستان). بست بن(
مردي كه نفسش را ؛ بست بن(اند  كارمنداني كه خاستگاه طبقاتي اشرافي دارند، از صفات ناپسند ديگر كارمندان عاري

  ).شتك
به عنوان افـرادي گرفتـار    ايراني ديگر نويسندگان امثال خود در آثار برخالف  جهان داستان هاي هدايت كارمندان

شـوند كـه وضـع اقتصـادي      شود، بلكه آنان تا حدودي متمايز از تودة مردم توصـيف مـي   فقر اقتصادي توصيف نمي
  ).بست بن(تري نسبت به ديگران دارند  مطلوب

هاي سوءاستفاده و ارتشا و فساد مـالي،   رتبة آثار هدايت به دليل تصدي مناصب كالن و عالي، زمينه عاليكارمندان 
اي در ميـان عمـوم    روح و كليشـه  زدگي، زندگي بي نيز كار اداري موجب مالل). آقا حاجي(اداري براي آنان مهياست 

هاي روحي و روانيِ  هاي اداري ناگزير هم آسيب يتمأمور). بست بن؛ گرداب(شود  هاي او مي كارمندان جهان داستان
  ).پرست ميهن؛ گرداب(هايشان دارد  متعدد براي كارمندان و خانواده

ناگزير از سازگاري كوركورانه با محيط كار و اطاعـت در برابـر    و 11گرا دارند كارانه و واپس موضعي محافظه آنان
  ).پرست ميهن؛ دون ژوان كرج( اوامر بوروكراتيك اعضاي ارشد طبقة خود هستند

هيجان را براي آنان در پي دارد؛ قواي ذهني و جسمي آنان بـر   اي يكنواخت، مبتذل، تكراري و آرام و بي شغل كارمندي زندگي
هاي جسمي و روحي براي  چنين مأموريت دور و دراز و ناگزيرِ اداري موجب آسيب هم. رود اثر كار اداري به تدريج به تحليل مي

مـزه،   رسيده، دروغگو، متملّـق، لـوس، بـي    دوران به آنان از سوي طبقات سنّتي، افرادي پراداواطوار، تازه. شود شان مي ان و خانوادهآن
پايه  اي به وضعيت اقتصادي كارمندان دون آنچه قابل توجه است اين كه در آثار هدايت اشاره. شوند توصيف مي... خودآرا، قرتي و

مراتبـيِ كارمنـدي صـرفاً در گـروِ      در نظام سلسـله  12استخدام اداري و تحرّك طبقاتي نيز.شود نمي به عنوان يك معضل
و بـانفوذ قـديمي   از اين منظر نفوذ اعضاي ارشد برخـي طبقـات سـنّتي    . نامه و سفارش است ساالري و توصيه رابطه

  .تهاي مناصب كالن دولتي قابل توجه اس مانند بازرگانان سنّتي در عزل و نصب



 335/   هاي صادق هدايت    بررسي جايگاه طبقة كارمند در داستان

  :ها نوشت پي
ساالري دولتي در دورة رضاشاه آغاز شـد و در   رتبه دولتي در واقع از همان آغاز پيدايش ديوان شيوع فساد مالي در ميان كارمندان عالي -1

در زمـان رضاشـاه فسـاد    «. دورة محمدرضا پهلوي به دليل رشد مالي دولت و افزايش اعتبارات دولتي و برخي عوامل ديگر شـدت يافـت  
ايـن  . هاي دولتي و سياستمداران درگير اختالس و خريد و فروش مشاغل دولتي بودنـد  بسياري از مقام... رسمي چشمگيري وجود داشت

در دورة محمدرضاشاه شرايط متفاوت سياسـي و اقتصـادي موجـب    . مراتب اداري و نظامي نيز نفوذ كرده بود فساد تا سطوح پايين سلسله
در ... گيـري گسـترش بيشـتري يافـت     ش اخـتالس و رشـوه   1320-1332هاي  در سال. از فساد عمومي شدظهور سطح و شدتي متفاوت 

هاي خارجي و رشد ديكتاتوري فساد رسمي را بيشتر گسترش داد و آن را تشـديد   ش افزايش مداوم درآمدهاي نفتي، كمك 1342-1332
  ».سابقه رساند سلطانيسم، فساد رسمي را به سطوحي بيگيري  ش همراه با اوج 1350درآمدهاي سرشار نفتي در دهة ... كرد
  .245-246، صص تضاد دولت و ملّت: محمدعلي همايون كاتوزيان.: ك.ر
  .336، ص 2، ج ديداري با اهل قلم: غالمحسين يوسفي.: ك.، ربست بندربارة داستان -2
شكسـته منـزوي و    دل كارمنـد اداري اسـت،  «نويسد كـه او   مي بست بندكتر غالمحسين يوسفي دربارة شريف، شخصيت اصلي داستان  -3

  ».برَد هاي خوش زندگي گذشته به سر مي رحم كه با خاطرة سال طينت و دل خوش
اي سراسـر تلـخ و    باطن است، ترديدي نيست، اما برخالف عقيدة ايـن منتقـد شـريف گذشـته     در اين كه شريف كارمندي شريف و خوش

حاصل عمـر  . كند كه موجب زدگي و تنفّر او نسبت به مردم شده است ياد مي» تجربيات تلخ زندگي«ز آن با تعبير ناگوار دارد كه هدايت ا
هـاي   ناگوار و ناكام، يكي دو رسوايي و كوشش  هاي ناكام، يابودهاي هاي بيهوده و عشق يك رشته عدم موفّقيت، دوندگي«شدة شريف  تباه

  .است »بيهوده
 .336، ص 2، ج ديداري با اهل قلم: ؛ غالمحسين يوسفي43، 44، 48، 49، ص گ ولگردس: صادق هدايت.: ك.ر
او نيـز ماننـد دو   . دارد مـردي كـه نفسـش را كشـت    و ميرزاحسينعلي در داستان  بست بنهدايت خود نيز شباهت به شريف در داستان -4

بنـابراين شـريف و   . تنـزّل پيـدا كـرد   ) طبقة كارمند(هي فروتر هايش از پايگاه طبقاتيِ برترِ خود به پايگا شخصيت شريف و فروتن داستان
  .اي روايت زندگي كارمندي و تنزّل طبقاتي هدايتاند ميرزاحسينعلي به گونه

  .20، ص صادق هدايت در آيينة آثارش: اردبيلي الرّضا طايفي موسي.: ك.ر
؛ 174، 199، ص صـادق هـدايت  : ؛ ونسـان مـونتي  345، ص مديداري با اهل قلـ : غالمحسين يوسفي.: ك.، رپرست ميهندربارة داستان  -5

  .213، ص نويسي ايران صد سال داستان: حسن ميرعابديني
چـي او بـه شـمار     انـد و تبليغـات   تهيِ پرهياهويي باشد كه اطراف رضاشاه را گرفتـه  تواند نمايندة طبقة فضالي درون پور مي باشي حكيم-6

چنانكـه منتقـدي اشـاره كـرده     . زنـدگي  آبتـابون، در داسـتان    كچل، پادشـاه سـرزمين مـاه    حسينينظير متملّقان و فضالي دربار . آيند مي
توان بـه آثـار    دربارة روابط تيرة حكمت و هدايت و نيز محمدعلي فروغي مي. اصغر حكمت باشد تواند تعريضي به علي پور مي باشي حكيم

  :زير رجوع كرد
  .51، ص هاي هدايت نقد و تحليل گزيده داستان:  ؛ محمدمنصور هاشمي138، ص فراماسونري در ايران: محمود كتيرايي

در دورة رضاشاه بخش بزرگي از روشنفكران در بدنة بوروكراسي جذب شـدند و نقـش سياسـي را كنـار     «: نويسد داريوش آشوري مي -7
تنهـا آنـان    حال آنكه هدايت با طنزي گزنده نه ».گذاشتند و نقش اجرايي در سازندگي ملّي را پذيرفتند و كارهاي فرهنگي درخشاني كردند

رويكـرد  . كنـد  شده قلمداد مي ارزش و فسيل هاي فرهنگي، ذوقي و علمي آنان را بيقدر، كم داند، بلكه تراوش را منشأ خدمات فرهنگي نمي
  .14، ص 1383-84، شوكران»روشنفكري دست دوم«: داريوش آشوري.ك.ر  .هاي اين نگاه ستيزنده است او به فرهنگستان يكي از جلوه

از آنجا كه اين طبقه بـراي نخسـتين بـار شـكل جديـدي از      . اي نوظهور اما در حال گسترش است طبقة حاكم در روزگار هدايت طبقه -8
سازي خود و افزايش اقتدار سياسي خود دارد، از ايـن رو از همـة ابزارهـاي     نهد، نياز به مشروع حكومت را در قالب دولت مطلقه بنيان مي

از اين رو جمعي از فضال و اديبان گرداگرد حكومـت  . كي از اين ابزارها استفاده از فرهنگ و ادبيات و متولّيان آن استي. برد الزم بهره مي
سازي قدرت سياسـي خـود    عملكرد حكومت رضاشاه در جذب برخي روشنفكران و مبارزان نيز اقدامي در راستاي مشروع. آيند فراهم مي

ه در هر گروه اجتماعي روشنفكراني وجود دارند، اما طبقات عمدة اجتماعي و بـاالخص طبقـة حـاكم    آنتونيو گرامشي عقيده دارد ك. است
اي در پي جذب روشنفكران سنّتي بـه سـوي عاليـق     داراي گروه روشنفكران خاص خودند، در عين حال هر گروه اجتماعي و طبقة بالنده

دار در درون جامعـة   ظ هژموني يا استيالي ايـدئولوژيك طبقـة سـرمايه   داري حاف وي معتقد است روشنفكران جامعة سرمايه. خويش است
اند و برخـي   داري كارگرانِ فكري كلّ طبقة حاكم در واقع روشنفكران جامعة سرمايه. مدني و سلطة سياسي آن طبقه در درون دولت هستند

گرا براي اجراي نيات  سواد و نادان اما جبار و خشونت بيپادشاه  آب زندگيدر داستان . دهند هاي اصلي طبقة حاكم را انجام مي از كارويژه
پـور چنـين    باشي سيدنصراهللا و حكيم پرست ميهنچنانكه در داستان  جويد، هم خود و توجيه حكومتش از فضال و متملّقان درباري سود مي

  .157چالش سنّت و مدرنيته در ايران، ص : محمدساالر كسرايي: ك.ر .عملكردي دارند
  .90-91، صص هاي هدايت نقد و تحليل گزيده داستان: محمدمنصور هاشمي.: ك.، رمردي كه نفسش را كشتدربارة داستان  -9
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  .:ك.، رطبقات اجتماعيدربارة آگاهي بيشتر در خصوص  -10
شناسي در دوران  هنظرية جامع: ؛ جورج ريتزر98-1ش، صص  1383نشر ني، : ، ترجمة منصور وثوقي، تهرانتغييرات اجتماعي: گي روشه

، ترجمة منوچهر صـبوري،  شناسي جامعه: ؛ آنتوني گيدنز123-159ش، صص  1384انتشارات علمي، : ، ترجمة محسن ثالثي، تهرانمعاصر
هاي بنيـادي در   انديشه: ؛ پيتر كيوستو237-240، صص توسعه و نابرابري: ؛ محمدجواد زاهدي241-258ش، صص  1384نشر ني، : تهران
، هـاي اقتصـادي   تكامل نهاد و ايـدئولوژي : هانت. ك.؛ اي59-62ش، صص  1384نشر ني،  : ، ترجمة منوچهر صبوري، تهرانسيشنا جامعه

شركت : اهللا فوالوند، تهران ، ترجمة عزّتجامعة باز و دشمنان آن: ؛ كارل پوپر69، 185، 219، ص 1381آگه، : ترجمة سهراب بهداد، تهران
-411، 412، 418-419، 435، صـص  ماركس و سياسـت مـدرن  : ؛ بابك احمدي898-907ش، صص  1380سهامي انتشارات خوارزمي، 

شناسـي   جامعـه : ش؛ ملـوين تـامين   1372جهاددانشـگاهي،  : ، مشـهد هاي اجتماعي شناسي قشرها و نابرابري جامعه: لو ؛ سعيد خدابنده410
  21-31، 35ش، صص  1385نشر توتيا،  :گهر، تهران ، ترجمة عبدالحسين نيكهاي اجتماعي قشربندي و نابرابري

دهنـد و معتقدنـد كـارگر در     متفكّران ماركسيست طبقه كارمند را كه خاستگاه بورژوايي دارد، معموالً در برابر طبقه كارگر قـرار مـي  :  -11
كه طبقة بـورژوازي، همـواره   ماركس معتقد است . هاي صنفي خود برسد روند مبارزات خود بايد بر اين طبقه فائق آيد تا بتواند به خواسته

اش زودتر از موعد بيدار شده و به همـين دليـل طبقـة كـارگر در      نقشي ذاتاً انقالبي را در جريان تاريخ بازي كرده، بنابراين آگاهي طبقاتي
دانست  اي مي طبقه ترين ماركس خرده بورژوازي شهري را از نظر سياسي مهم. روند نبرد طبقاتي خود با اين طبقه نيز روياروي خواهد بود

-596، صـص  ماركس و سياسـت مـدرن  : بابك احمدي: ك.ر. آورد كه بيرون از طبقة كارگر دشوارترين مسائل را براي پرولتاريا در پي مي
بگيـر،   وجود مقرّرات حقوقي براي امور، دسـتگاه اداري حقـوق  : هايي كه براي اعضاي طبقة كارمند ذكر شده بدين شرح است ويژگي.591

يافته اسناد و مدارك، عدم مالكيـت وسـايل توليـدي،     معين هر يك از كاركنان، اهميت قدرت و مقام به جاي فرد، نگهداري سازمان وظيفة
  ... .مرئوس بودن، عدم كنترل بر تصميمات اقتصادي مؤثّر در زندگي خود، بيگانگي با جريان توليد و

تـوان بـا دولـت و طبقـة      يابد، چنانكه آن را مي اش افزايش مي لحظه اقتدار سياسي برخي معتقدند طبقة كارمند طبقة نوظهوري است كه هر
يوگسالو، معتقد است در كشـورهاي كمونيسـت طبقـة جديـدي بـه قـدرت رسـيده كـه همـان          پرداز  ميلوان جيالس، نظريه. حاكم معادل دانست

  .69، ص دانشنامه سياسي: داريوش آشوري :ك.ر.بوروكراسي است
ايـن گونـه تغييـر    .بقاتي تغيير ودگرگوني پايگاه اجتمـاعي افـراد اسـت    منظور از تحرك ط(Classical Mobility)قاتي تحرّك طب -12

زيرا فقط در اين گونه جوامع امكان تحـرّك طبقـاتي وجـود دارد؛ ايـن كـه      . وضعيت و پايگاه اجتماعي خاص جوامعي با طبقات باز است
اگرچه گاهي از ايـن  . تواند موروثي يا خانوادگي باشد، به طبقة اجتماعي ديگر وارد شود خود كه ميفردي بتواند از پايگاه اجتماعي پيشين 

از (تحرّك طبقاتي صعودي  -1:شود، اين واژه براي سه جهت ممكنِ حركتي به شرح زير كاربرد دارد استنباط مي» بهبود وضعيت«اصطالح 
مالً بـاز همـه افـراد بـراي رسـيدن بـه مـوقعيتي كـه اسـتحقاقش را دارنـد، ظـاهراً از            در جوامع كا (Vertical Mobility)) پايين به باال

تحـرّك  . تنها عوامل محدودكننده صالحيت و ترجيحي است كه شخص بـراي فـالن موقعيـت خـاص دارد    . هاي برابر برخوردارند فرصت
گاه اجتماعي فرودست به پايگاه اجتماعي فرادست انتقـال  در اين نوع تحرّك فرد از پاي. اجتماعي عواملي چون اقتصاد و تحصيالت مؤثّرند

  .يابد مي
اي فرودست تنزّل  اي فرادست به طبقه در اين گونه تحرّك، فرد در روند حركت طبقاتي از طبقه ):از باال به پايين(تحرّك طبقاتي نزولي  -2

  .يابد مي
در اين گونه تحرّك فردي از طبقه اجتماعي به خود  : (Horizontal Mobility)) تراز دو موقعيت هم –خطي (تحرّك طبقاتي افقي  -3

جامعـه  :ملـوين، تـامين  . 105مقدمه اي بر جامعه شناسـي،ص :روسك وديگران.جوزف:ك.براي تفصيل ر.يابد اي هم سطح انتقال مي به طبقه
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